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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τους υπουργούς Εσωτερικών  και  Ενέργειας / Περιβάλλοντος 
 

Θέμα : Αναιτιολόγητη διακοπή τέλεσης διοικητικών πράξεων στις δασικές 
υπηρεσίες  

 
 

Όπως μας πληροφορεί ανοιχτή επιστολή της ΟΣΕΑΔΕ (Ομοσπονδία Συλλόγων 
Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας),  η κυβερνητική απόφαση να 
μεταφερθούν διοικητικά οι δασικές υπηρεσίες από το ΥΠΕΣ στο ΥΠΕΝ δημιουργεί 
λειτουργικά προβλήματα στους εργαζομένους, καθώς παρατηρείται μια 
ανακολουθία στη διαδικασία σε σχέση με τα προβλεπόμενα από το νόμο .  

 
Με την από 13ης -08-2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α 156),αποφασίστηκε η μεταφορά των 
δασικών υπηρεσιών από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται η έκδοση 
Κ.Υ.Α., στην οποία θα καθορίζονται οι διοικητικές λεπτομέρειες της  μεταφοράς των 
υπηρεσιών και του αντίστοιχου προσωπικού, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, 
μεταθέσεων και κάθε είδους μετακινήσεων του προσωπικού, η μισθοδοσία, η 
κάλυψη των κάθε είδους δαπανών των μεταφερόμενων οργανικών μονάδων, η 
μεταφορά πιστώσεων, η στέγαση υπηρεσιών και θα ρυθμίζονται τα θέματα 
άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

 
Η Π.Ν.Π βεβαίως προβλέπει πως στο μεταβατικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών μεταφοράς,  το σύνολο των διοικητικών πράξεων των δασικών 
υπηρεσιών θα εκτελείται σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις και η 
μισθοδοσία του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών θα καλύπτεται από τις 
αποκεντρωμένες διοικήσεις. Προβλέπεται λοιπόν, η απρόσκοπτη λειτουργία των 
υπηρεσιών αλλά και ο σεβασμός στα εργασιακά  δικαιώματα των υπαλλήλων στις 
δασικές υπηρεσίες. 

 
Ωστόσο, το ΥΠ.ΕΣ. ένα μήνα αργότερα, με το  υπ`αριθμ. πρωτ. 66222/13-09-2021 
έγγραφό του, αυθαίρετα και αναιτιολόγητα   σταματάει την τέλεση διοικητικών 
πράξεων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των δασικών 
υπηρεσιών. Για παράδειγμα, απαγορεύεται η  υποβολή και διεκπεραίωση των 
αιτήσεων      συνταξιοδότησης από τις υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων 
και δίνεται εντολή οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να αναζητούν την έκδοση της  
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διοικητικής πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης τους από το ΥΠ.ΕΝ. 

 

Ουσιαστικά δηλαδή  το ΥΠΕΣ απαγορεύει προς το παρόν, και μέχρι την έκδοση της 
Κ.Υ.Α., τη λειτουργία οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου, με αποτέλεσμα αιτήματα 
δεκάδων εργαζομένων να μην μπορούν να διεκπεραιωθούν από τα έως τώρα 
αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια. Μέχρι να εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α. που θα 
«ξεκλειδώνει» τις διαδικασίες τις οποίες πλέον θα διαχειρίζεται το ΥΠΕΝ, δεν 
μπορούν να πραγματοποιούνται ούτε οι απλούστερες διοικητικές πράξεις, 
παρακωλύονται θέματα που αφορούν  βασικά εργασιακά  δικαιώματα  αλλά και 
ζωτικής σημασίας ζητήματα, όπως αιτήματα για άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης, 
αναγνώριση συνάφειας τίτλων, μετατάξεις σε ανώτερους κλάδους, ασκήσεις 
ιδιωτικού έργου κ.α. `Ετσι προκύπτει μια αδικαιολόγητη κωλυσιεργία, η οποία 
κρίνουμε ότι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. 

 

Σύμφωνα με τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

Ερωτώνται οι υπουργοί: 

 

 Πότε προτίθεστε να εκδώσετε την Κ.Υ.Α. που θα βάλει τέλος στην 
ταλαιπωρία δεκάδων εργαζομένων στις δασικές υπηρεσίες; 

 

 Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι,  ενώ προβλέπεται από το νόμο η απρόσκοπτη 
λειτουργία των υπηρεσιών έως την πλήρη ολοκλήρωση της μεταφοράς 
αρμοδιοτήτων στο ΥΠΕΝ, το ΥΠΕΣ με έγγραφό του έπαυσε την άσκηση 
διοικητικών πράξεων από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και μάλιστα χωρίς 
να προσδιορίζεται η επαναφορά της κανονικής λειτουργίας των υπηρεσιών;  

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

 

 

 
 

 




